4. velikonočna, nedelja Dobrega pastirja
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Božji spomin
Znana zgodba pove, da je učitelj zbral učence in jih vprašal:
»Od kod izvira molitev?« Prvi je odgovoril: »Iz potrebe.« Drugi:
»Iz veselja.« Tretji: «Molitev izvira iz tišine, šele ko umolknem,
Bog lahko spregovori.« »Vsi trije ste dobro odgovorili,« jih je
pohvalil učitelj. »Vendar je še nekaj, kar je pred tem. Molitev
se začenja v Bogu samem. On jo začne, ne mi.«
Z našo molitvijo je pač tako, da smo najbolj vztrajni in zares
molimo šele, ko nas stisne ta ali ona potreba. Takrat z naše
strani veliko obljubimo in pozneje tudi veliko pozabimo. Sveto
pismo pravi, da je naš spomin kakor »jutranja megla« (Oz 6,4).
Zakaj bi se torej toliko ukvarjali sami s seboj in z našo molitvijo? Molitev se je pri meni zelo spremenila takrat, ko sem dosegel preobrat. Katerega? Od sebe k Njemu. Prej sem molitev
hotel »držati v rokah«. Sedaj raje pustim, da že na začetku on
drži mojo molitev.
»Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene,
kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta.« To je Božji spomin. In tu se začenja molitev. S tem preobratom bo naša molitev za duhovne poklice postala rodovitna. Zakaj je sploh treba
moliti? Zakaj je treba poklice izprositi? Dokler se ukvarjamo le
s seboj in s svojimi težavami, se nič resnega ne zgodi. Ko se Bog
spominja, se stvari zgodijo. Nismo mi tisti, ki bi zašli in potem šli
nazaj iskat in klicat pastirja, ampak je on tisti, ki je prvi videl, da
smo zašli. On je tisti, ki najprej išče mene in šele nato jaz njega.
Z molitvijo torej postanem deležen Božjega spomina.
Mladim je treba danes pomagati, da pri iskanju poklica ne
bodo iskali najprej uresničitve iz sebe
in zase. Dokler sam iščeš svojo
gotovost, nisi izpolnjen in nisi
srečen. Ko začnš iskati z Božje
strani, takrat svojega poklica niOdlomki Božje besede
maš več v rokah in se lahko zanena 5. velikonočno nedeljo:
1. berilo: Apd 9,26–31
seš. Šele ko te ima nekdo v svojem
2. berilo: 1 Jn 3,18–24
spominu, lahko tvegaš.
»Jaz sem
dobri pastir.
Dobri pastir dá
svoje življenje
za ovce. Najemnik pa, ki ni
pastir in ovce
niso njegove,
pusti ovce in
zbeži, ko vidi,
da prihaja
volk, in volk
jih pograbi in
razkropi. Je
pač najemnik
in mu za ovce
ni mar. Jaz
sem dobri pastir in poznam
svoje in moje
poznajo mene,
kakor Oče
pozna mene
in jaz poznam
Očeta. Svoje
življenje dam
za ovce.
Jn 10,11–15

evangelij: Jn 15,1–8

župnik

tponedeljek, 27. 4.,

KAMNJE ob 19.00
GOJAČE ob 19.00
v zahvalo in priprošnjo,
za †† Stanka in Drago
Kamnje 29
Pirjevec, p. n. Gojače 17
VRTOVIN ob 19.00
ČRNIČE ob 19.00
torek, 28. 4.,
Ludvik Montfortski,
za †† Gruden,
na čast Svetemu Duhu,
duhovnik
Vrtovin 26
p. n. Črniče 69b
SKRILJE ob 19.00
MALOVŠE ob 19.00
sreda, 29. 4.,
Katarina Sienska,
in †† Frančiško in Franca
za † Frančiško Cigoj,
cerkvena učiteljica
Rustja, Skrilje 88
Malovše 36, 30. dan
četrtek, 30. 4.,
ČRNIČE ob 19.00
Pij V.,
za †† Alojza in Marico Ušaj,
papež
p. n. Črniče 78a
ČRNIČE ob 19.00
prvi petek, 1. 5.,
Jožef Delavec
za † Kristino Košuta in †† iz družine,
zavetnik koprske škofije, p. n. Ravne 9a,
začetek šmarnic
začetek šmarnic
spoved od 18.30, po maši kratko češčenje Najsvetejšega
prva sobota 2. 5.,
ČRNIČE ob 19.00
Atanazij,
za †† Antona in Bernardo Blažič in †† Mavrič,
škof, cerkveni učitelj
p. n. Črniče 3e
SKRILJE ob 7.30
nedelja, 3. 5.,
za †† Rovtar,
5. VELIKONOČNA
Skrilje 42
NEDELJA
ČRNIČE ob 9.00
FIlip in Jakob ml.,
za †† Edvarda, Emila in Marijo Vodopivec,
apostola
p. n. Gojače 8
za župnijo
KAMNJE ob 10.30
v dober namen,
Vrtovin 108
Cita,
devica

• Danes vabljeni na popoldanski izlet: Dobimo se v Potočah ob 14. uri z avtomobili. Odpravili se bomo do Drage pri Kozini, nato peš ob stari železnici k dolini Glinščice ob slovenski
meji pri Trstu. Potrebujemo pohodno obutev. Ob poslabšanju vremena gremo v Vrhpolje.
• Verouka in mladinskega srečanja v tem tednu ni, so počitnice.
• Prvi petek in prva sobota, vabljeni k zakramentom in češčenju.
• V petek začnemo šmarnično pobožnost. Kot vsako leto se dogovorite za sodelovanje. Na
vseh devetih krajih naj nekdo od odraslih poskrbi za molitev, branje in druženje. Letos bomo brali
zgodbe Mateje Gomboc, Drobni koraki velikih junakov. Vsak dan prejmete karto za družabno
igro. Sporočite, če bi kje želeli brati tudi šmarnice za odrasle: Marija Krebelj, Bogastvo uboštva.
• Župnijsko romanje po poteh sv. Antona in sv. Katarine: Na pot gremo v četrtek ob 5. uri iz
Dobravelj (pri šoli); avtobus pobira naprej po vaseh do Črnič. Začeli bomo z romarsko sv.
mašo v Padovi. Vračamo se v soboto pozno zvečer. Naj nas povezuje molitev.V nedeljo je
prvi letošnji mesečni shod v Logu. Letos se bodo zvrstile teme o družini. Od 16. ure spovedovanje, ob 17. uri sveta maša.

 Za konec

ZAŠČITA ŽIVALI – »Halo. Je tam društvo za zaščito živali?« »Da, gospa. Kar povejte.« »Prosim,
če takoj pošljte koga. Na našem dvorišču sedi na veji poštar in zmerja mojega psa.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

